
AGENDERINGSVERZOEK

Indiener

O Raad

O fractie(s): D66, PvdA, GroenLinks

O leden: Tom Rustebiel, Rik van Niejenhuis, Benni Leemhuis

O College

O portefeuillehouder(s): ……

O contactambtenaar: …..

O Burgemeester

O contactambtenaar: ….

Onderwerp / thema

Mobiliteit, verstedelijking en Haagse lobby

Doel van de agendering

O Beeldvorming

X Meningsvorming 

Aanleiding voor het verzoek (in geval van college ook graag procesinformatie)

Groningen groeit, breidt in en breidt uit. De stedelijke ontwikkeling geeft druk op onze mobiliteit. En 

Groningen heeft de ambitie om niet alleen de mobiliteit in de stad goed te organiseren, maar ook de 

verbindingen met andere steden (ook internationaal) te verbeteren. Er wordt momenteel op veel 

verschillende tafels gesproken over mobiliteit en verstedelijking. Zo is onze eigen Mobiliteitsvisie in 

voorbereiding, maar ook die van de provincie. Daarnaast is er een nieuwe Groningse omgevingsvisie 

in ontwikkeling en ook de regio Groningen-Assen gaat aan de slag met een verstedelijkingsstrategie. 

Momenteel komt er een kabinetsformatie aan en loopt het Groeifonds. 

Dat maakt dit een urgent moment om als raad goed aan het stuur te komen en onze kaderstellende 

functie goed uit te voeren. Dan kunnen we een verbindende lijn te pakken vanuit de verschillende 

visies en met het college zorgen dat onze ambities en agenda goed landen bij kabinet en de 

verschillende mogelijkheden tot financiering van onze plannen.

Bespreekpunten (alleen in geval van meningsvorming)

1. Wordt naar mening van de verschillende de raadsfracties voldoende samenhang gecreëerd in 

de beleidsvorming over mobiliteit en verstedelijking in gemeente Groningen?

2. Hebben de verschillende raadsfracties de inzet van het college op stedelijke ontwikkeling en 

mobiliteit helder, en heeft men voldoende zicht op inhoudelijke samenhang met provinciale 

plannen en de ontwikkelingen vanuit regio Groningen- Assen?

3. Wat zouden volgens de verschillende fracties de speerpunten moeten zijn voor de inzet van 

het college bij bijvoorbeeld de kabinetsformatie na de verkiezingen in maart en het Deltaplan 

vh Noorden en de verstedelijkingsstrategie van de Regio Groningen Assen?

Voorgestelde wijze van bespreking / invulling van de bijeenkomst



Meningsvormend, we zijn benieuwd naar de opvattingen van andere fracties over de antwoorden op 

de schriftelijke vragen. Ook zien we deze agendering als een kans met elkaar van gedachten te 

ontwikkelen over de trein naar Zernike (collegebrief 17 december) 

Benodigde tijd (naar verwachting)

1.5u

Gewenst/voorzien vervolg

….

Deadline

Graag agenderen vóór …..

Vanwege….
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